HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar d-nl Nutu Ionel,
domiciliată în comuna Gogoșari, judetul Giurgiu

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa extraordinara;
Având în vedere:

- cerere nr.6051/06.12.2016;
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr.6074 / 08.12.2016;
- capitolul bugetar unde este alocată suma este 685050 - alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale;
- prevederile Anexei 2, pct.10, lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată
şi completată ulterior;
- prevederile art.62 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal;
- prevederile art.36, alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.’’b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior şi cu respectarea art. 115 alin. (3) şi alin.(6)
din acelaşi act normative;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 lei d-nl Nutu Ionel, domiciliat în
localitatea Gogoşari, judeţul Giurgiu, fiind-i necesar la repararea locuintei, locuinta avariata in urma
incendiului din data de 02.12.2016 .
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 va fi suportată din bugetul local, capitolul 685050 - alte cheltuieli în
domeniul asistenţei sociale.
Art.3.- Primarul comunei Gogoşari împreună cu d-na Pîrvu Loredana – consilier în cadrul aparatului
de specialitate al primarului, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Contraseamnea
Secretar,

Consilier local, Tonca Daniel Silviu

Chelu Elena Iuliana

GOGOŞARI 15.12.2016
NR.46

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr.6074 /08.12.2016

Subsemnatul, Daia Dănuţ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar d-nl Nutu Ionel
domiciliat în comuna Gogoșari, județul Giurgiu, în urma cererii depusă și înregistrată
sub nr. 6051/ 06.12.2016 a d-nl Nutu Ionel, prin care aduce la cunostinta ca in data de
02.12.2016 locuinta ia fost avariata in urma unui incendiu, solicita un sprijin financiar
necesar reabilitarii constructiei.
Având în vedere că in bugetul local la capitolul 685050 - alte cheltuieli în domeniul
asistenţei sociale sunt prevăzuți bani pentru acordarea de ajutoare financiare, propun
acordarea unui sprijin financiar d-nl Nutu Ionel , urmând a se elabora un proiect de
hotărâre de către Consiliul local Gogoşari, în prima şedinţă de consiliu.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
CONSILIER,
Pîrvu Loredana
Nr.5042 / 19.10.2016

R E F E R A T,
Subsemnata, Pîrvu Loredana, consilier cu atribuții financiar-contabil în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Gogoșari, referitor la proiectul de hotărâre privind
acordarea unui sprijin financiar dnei Sirbu Floarea domiciliată în comuna Gogoșari,
sat. Ralesti, județul Giurgiu, în urma cererii depusă și înregistrată sub nr. 4867/2016 a
dnei Sirbu Floarea , care a împlinit în luna octombrie venerabila vârsta de 100 ani.
În urma aprobării Statutului comunei Gogoșari, prin care se menționează că cetățenii
care împlinesc venerabila vârstă de 100 ani să i li se acordă un sprijin financiar, drept
recompensă.
Având în vedere că, este singura localnică până în prezent care a împlinit această
venerabilă vârstă și la bugetul local la capitolul 685050 - alte cheltuieli în domeniul
asistenţei sociale sunt prevăzuți bani pentru acordarea de ajutoare financiare, propun
acordarea unui sprijin financiar dnei Sirbu Floarea.
Față de cele arătate mai sus vă rog să analizați și să dispuneți.

Compartiment financiar-contabil,
Pîrvu Loredana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr.5164 /26.10.2016

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin,
s-au întrunit azi 27.10.2016, având următoarea ordine de zi:“Proiect de
hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar dnei Sirbu Floarea,
domiciliată în comuna Gogoșari, sat. Ralesti, județul Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
acordarea unui sprijin financiar, comisia de buget –finanțe este de acord cu
cele expuse mai sus şi aprobă suma de ____ lei, supus la vot de preşedintele
de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,

Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr.5165/ 26.10.2016

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri: ”Plesea
Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi 26.10.2016 au analizat
următoarea ordine de zi: :“Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin

financiar dnei Sirbu Floarea, domiciliată în comuna Gogoșari, sat.
Izvoru, județul Giurgiu”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

